
Nareszcie… Coś,  
co naprawdę działa!

www.urineoff.pl

Początkowo Urine Off powstało w odpowiedzi na potrzeby rynku 
hodowców drobiu, aby pomóc im skutecznie walczyć z nieprzyjem-
nymi zapachami odpadów poprodukcyjnych. W 2003 r., po ponad 
trzyletnich pracach badawczych opracowano specjalne formuły dla 
małych zwierząt, a Urine Off zostało wprowadzone do sprzedaży deta-
licznej oraz instytucjonalnej. Dziś obecne jest na ponad 30 rynkach 
świata. 
Tradycyjne odplamiacze usuwają składniki moczu, ale nie niszczą 
jego podstawowego komponentu – kwasu moczowego. Większość 
domowych środków do czyszczenia plam pochodzących z moczu 
maskują nieprzyjemne zapachy lub też usuwają je tylko na jakiś czas. 
W przeciwieństwie do nich, Urine Off „zjada” białko oraz kryształy 
kwasu moczowego usuwając tym samym przyjazne rozwojowi bakterii 
środowisko. Oznacza to, że Urine Off całkowicie usuwa plamy i nieprzy-
jemne zapachy poprzez eliminację głównego składnika moczu, jakim 
jest kwas moczowy.
Nasze produkty nie zawierają alkoholu, etanolu oraz czynników 
odwadniających, spełniają unijne standardy dotyczące biodegradacji 
i są przyjazne środowisku, a wszystkie opakowania nadają się do 
recyklingu.
Dzięki najwyższej jakości produktom Urine Off, szczegółowym instruk-
cjom stosowania oraz świetnie działającemu Serwisowi Obsługi 
Klienta gwarantujemy Państwu całkowite i skuteczne pozbycie się 
plam i zabrudzeń oraz wyjątkowo nieprzyjemnego zapachu moczu.
Dzięki zastosowaniu technologii bioenzymatycznej nasze produkty 
doskonale czyszczą plamy z moczu oraz eliminują nieprzyjemne 
zapachy. Jednocześnie, dzięki zawartości blokera feromonów zapobie-
gają odruchowi znakowania terenu przez naszego ulubieńca. Idealne 
do czyszczenia kocich kuwet, klatek małych zwierząt domowych, 
zabrudzonych moczem ścian, dywanów, wykładzin, tapicerek, mebli, 
każdego rodzaju podłóg i innych tego typu powierzchni.

Pieczęć uznania
Instytutu Wykładzin i Dywanów

Odor & Stain Remover

Ekskluzywne
i skutecznie działające
produkty weterynaryjne

VV

„Urine Off nie maskuje plam 
i nieprzyjemnych zapachów, ten 
produkt całkowicie je eliminuje”.
Dr Adam Cohen-Lakewood  
Ranch Animal Hospital

„Użyłam Urine Off do umycia 
drewnianych podłóg, aby pozbyć 
się zapachu mojego psa, i ten 
produkt jest naprawdę niesamo-
wity. Widzisz jak działa, kiedy 
wokół ciebie jest czysto”.
Jennifer B. – New York, NY

„Bezustannie wypróbowywałam 
inne produkty – bezskutecznie. 
I wtedy użyłam Urine Off. 
Wszelkie ślady plam i brzydkich 
zapachów zniknęły. Wasz produkt 
jest wart każdego wydanego 
centa!”.
Laura W. – Indianapolis, IN

„Dzięki Urine Off usunęłam 
z mojego dywanu wszystkie 
zabrudzenia i plamy. 
Przywróciłam mu pierwotną 
biel!”.
Gina P. Bradenton, FL

„Nie mogę przestać polecać 
Urine Off wszystkim, którzy 
szukają doskonale działającego 
produktu”.
Janet K. Bath&Biscuits St. 
Petersburg, FL

„Bardzo Wam dziękuję za 
cudowny produkt, który działa 
tam, gdzie inne produkty nie są 
w stanie”.
Pam S. – Murraysville, WV

Nasi klienci wiedzą 
o tym doskonale!

Rekomendowany 
przez lekarzy 
weterynarii

Wyłączny dystrybutor produktów Urine Off:
ROLVET J. i B. Napierała Sp. j.
ul. Nowotomyska 33, 64-310 Lwówek
tel.: 061 44 12 200, fax: 061 44 12 213 
e-mail: rolvet@rolvet.pl, www.rolvet.pl

Usuwa plamy moczu i nieprzyjemne zapachy



Psy i szczenięta Wilgotne chusteczkiKoty i kocięta

•  Likwiduje świeże oraz zastałe 
zabrudzenia moczem, rozkłada 
kryształy kwasu moczowego, 
eliminując naturalną przyczynę 
wyzwalania odruchu „znakowania” 
terenu przez psy.

•  Produkt idealny dla psów oraz 
szczeniąt – przyspiesza domową 
tresurę i przyczynia się do 
lepszej ochrony przed nawykiem 
niewłaściwego oddawania moczu.

Opakowania:
500 ml – butelka z załączonym sprayem
1 l – butelka z aplikatorem
3,75 l – opakowanie uzupełniające

Produkty Urine-Off™ stosują wysoko zaawansowaną technologię bioenzymatyczną, która całkowicie eliminuje plamy i zapachy moczu

•  Bardzo grube i mocne chusteczki wykonane 
w tej samej wysoko zaawansowanej 
technologii bioenzymatycznej. Doskonałe 
do idealnego czyszczenia kuwet, bardzo 
przydatne w każdym domu, w którym 
mieszkają nasi pupile (kocięta oraz 
szczenięta). 

•  Jednorazowe chusteczki usuwają nie 
tylko świeże zabrudzenia, pomagają 
również wyeliminować odruch ponownego 
załatwienia się przez zwierzę.

•  Doskonałe do usuwania również innych 
zabrudzeń typu: kał, wymioty, kule włosowe itp.

•  Idealne do stosowania na podłogach 
drewnianych i laminowanych , płytkach 
podłogowych, ścianach oraz innych 
płaskich powierzchniach.

•  Skoncentrowana formuła pozwala eliminować nieprzyjemne 
zapachy moczu, radzi sobie też z bogatą w proteiny kocią 
dietą, która bywa powodem tych zapachów.

•  Eliminuje zarówno świeże, jak i bardzo stare plamy moczu 
(nawet te wieloletnie). 

•  Skondensowana formuła przylega doskonale zwłaszcza do 
płaskich powierzchni, na które koty załatwiają swe potrzeby 
– dotyczy to przede wszystkim mebli, tapicerki oraz ścian.

•  Działa na wcześniej zabrudzonych powierzchniach, 
eliminując naturalny odruch powracania kotów na 
wcześniej zabrudzone miejsce.

Opakowania:
500 ml – butelka z załączonym sprayem
1 l – butelka z aplikatorem
3,75 l – opakowanie uzupełniające

Opakowanie uzupełniające

•  Ważne narzędzie pracy w każdej klinice weterynaryjnej, 
dające pracownikom, klientom oraz zwierzętom 
doskonałe i wysokiej jakości warunki higieniczne.

•  Urine Off Veterinary Clinic Formula to wygodny 
i solidny dozownik z wkładem wymiennym, 
pozwalający zaoszczędzić koszty. Z 4 litrów 
koncentratu, po dodaniu wody otrzymujemy 
20 litrów gotowego do użycia preparatu.

•  Niszczy kwas moczowy powodujący korozję 
i niszczenie metalu, przedłuża dzięki temu czas 
używania profesjonalnego sprzętu i narzędzi.

•  Urine Off eliminuje plamy z moczu, krwi, kału oraz 
wszystkie związane z tym nieprzyjemne zapachy 
w sposób nieodwracalny. Działa na wszystkich 
typach powierzchni.

•  Jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt.  
•  Produkty Urine Off to nowe standardy higieny!

Więcej informacji o produktach na stronie:
www.urineoff.pl

Nowoczesna 
Technologia! •  Nowoczesna technologia LED pozwala na 

odnalezienie wszystkich plam moczu niewi-
dzialnych gołym okiem.  

•  W łatwy sposób podświetla i lokalizuje zabru-
dzenia oraz plamy moczu. 

•  Zaprojektowana tak, aby nie ulegać łatwemu 
zniszczeniu.

•  Jest doskonałym narzędziem do przeprowadzania 
szkoleń personelu w identyfikacji problemu, proce-
dur zapobiegawczych oraz kontroli czystości. 

•  Latarka Urine Finder pozwoli Ci zaoszczędzić czas 
oraz pieniądze!

Latarka – zlokalizuj mocz, którego nie możesz dostrzec gołym okiem!


